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Styrelsen for Brf Tempelekot fAr hdrrned avge 6rsredovisning for rdkenskaps6ret 2015.

Arsredovisningen dr upprdttad i svenska kronor,

Fii rva ltn i ngsbe

SEK.

rdttel se

Verksamheten

Allmdnt om verksamheten
Foreningen dger fastigheten Ekotemplet 6, Astrakangatan 83-IL7 i Hdsselby. Fastigheten i
vilken man uppl6ter ldgenheter o lokaler byggd,es 1955, vtirdedr 2072. Marken innehas med

tomtrdtt.
Fastigheten dr fullvdrdesforsdkrad i Nordeuropa AB. I forsdkringen ing6r momenten
styrelseansvar samt forsdkring mQt ohyra (Anticimex) och tilliiggsforsdkring for
bostadsrdttsi n n eh ava re.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning (rtfordes 2008 av Densia och 2009 av Projekthuset.
Protokollen dr redovisade i den ekonomiska planen 2009. Badrum, wc och kok besiktades i
samband med stambytet20IL-201-2. OVK 6r gjord 2OL2 och Energideklaration dr utford
2009 och finns anslagna itrapphqsen. Garantibesiktning av stambytet dr genomfdrd2OL4.
Foreningen dr privatbostadsforetFg enligt inkomstskattelagen (1999 1229l'.
Liigenheter och lokoler
Av foreningens t42ldgenheter orh totalt 8053 kvm var vid 6rets slut 124 bostadsrdtter och
18 hyresrdtter. Fem lokaler (fctrr6d) hyrs ut, en lokal anvdnds som foreningslokal och tvi

lokaler anviinds av fcireningen sokr forrid. Ldgenhetsfordelningen i fastigheten iir fciljande:
6st lRoKv, 28st 1 RoK, 69st 2 RoKy 30st 3 RoK och 9st 4 RoK.
Enligt taxeringsbeskedet dr totah/tan 10 030 kvm varav 8053 kvm utgdr l6genhetsyta och
802 kvm utgor lokaler inklgarage. Tomtytan dr Lt352 kvm varav 2 950 kvm byggyta. Pi
foreningens fastighet finns det 21 parkeringsplatser och 31 varmgarage varav L garage
anvdnds som grovsoprum.
Stii m m o r/ d rs m 6te

n/ i nfo rm dti a n s nl6te n

Ordinarie Srsstdmma holls den 15-05-18. Vid Srsstdmman presenterades den ekonomiska
6rsredovisningen och revisorsutl6tandet. Efter stdmman holls konstituerande
styrelsesa m ma ntriide.
Extra stdmma hcills den 15-L2-16i Pe stiimman beslots om tilldggsisolering av fasader och

balkongrenovering
Under verksamhets6ret anordnade styrelsen
korvgrillning fdr de boende.ztTempelekot
Org.nr 7696L7-8529
BRF

tvi

stycken stdddagar som avslutades med

En

gloggtrdff hcills.

Hantverkstrdffar har h6llits i prinoip varannan vecka 6ret ut med undantag fdr sommar och
jul.
Under 6ret har styrelsen delat ut n6gra informationsblad till samtliga boende och satt upp
ett antaltrapphusanslag med kortare information p6 anslagstavlorna i trapphusen.
Hemsidan har fortsatt formedla information till de boende och andra. Ett projekt med att
fdrsoka forbdttra hemsidan har startats.
Styrelsen, revisorer och iivriga funk;tioniirer
Vald t.o.m.

Ordinarie Iedamiiter

6rsstdmman

Styrelsen har bestStt av foljande rp ellan l januari och 18 maj 2015
Sven Sandberg
ordfcirande
Leif Berglund
vice ordfcirande
Ann Pettersson
ledamot, sekreterare
Patrik Ohrz6n
ledamot, ekonomiansvarig
Ake Hermansson
leda mot, stu dieorgan isator
Tobias Bjerking
ledamot, informationsansvarig
Monica Rydberg
av HSB utsedd ledamot
Anne-Grete Sdtre
Suppleant
Styrelsen har bestitt av foljande
Sven Sandberg
Leif Berglund
Ake Hermansson
Ann Pettersson
Anne-Grete Sdtre
Tobias Bjerking
Monica Rydberg
Richard Johansson

ryr

ellan 18 maj och 3L december 2015
ordfcirande
vice ordforande, avgick t50824
vice ordfcirande fr o m 150825
sekreterare
stud ieorga nisator

2017

Ordinorie revisorer

Kjell Berglund och BoRevision, av HSB utsedd revisor.
Revisorssuppleont

Vakant
Valberedning

UIla Norrman, Marianne Dahlin
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20L6
20L6
2017
2016

informationsansvarig
av HSB utsedd ledamot
suppleant

Firmateckning
Sven Sandberg, Richard Johanssorl, Ann Pettersson, Ake Herm ansson

2016

gi/-

Vdsentliga hdndelser under och efter rdkenskapsdret
Arets underhdlt

Vi har f6tt igen 3 hyresldgenheter som styrelsen har rustat upp och silt.
Planerat underhdll

pi Astrakangatan II3-II7 i v6r och fortsdtter 99-91
6r fortsdfter det p6 Astrakangatan 83-89 pi v6ren och senare pi

Fasad- och balkongrenoverin8en $tartar

under sommaren. Ndsta

6ret Astrakangatan IOL-1JL.
Ekonomi
Under 6ret har fdreningen amorterat 7 miljoner fr6n sina l6n.
Vi har ldmnat forhandlingar kring fdreningens l6n till Svensko Boldn.

Arsavgifter
Inga dndringar gjorda.

Medlemsinformation
Under 6ret 3 hyresldgenheter s6ldes och omvandlades till bostadsrdtt.
Under 6ret har 30 bostadsrdtter llar bytt dgare.
Vid 6rets slut hade foreningen l-55 medlemmar.
Styrelsen tackar for fcirtroende u4der verksamhetsiret 201-5 och ser fram emot ett nytt
arbets6r ddr vitillsammans med Storholmen fdr fcirvalta fastigheten fcir att kunna cika
trivseln kring vArt boende.
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Fleri rsiiversi kt (Tkr)
Nettoomsettning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

Fiirslag

till behandling

av ansamlpd

20t4

20t3

7 70L

7562

-LIz

-105

53,2

52,7

ftirlust

Styrelsen fcireslSr att den ansamlade ftirlusten (kronor):

-4 491.805

Ansamlad forlust

21.1381.

drets resultat

-4280 424
disponeras sd att

Avsdttning till yttre underh6llsfond
Uttag ur yttre fond
i ny rdkning dverfores

223 492
-223 492
-4280 424

Foretagets resultat och stdllning i oviigt fram96r av efterfoljande resultat- och balansrdkning samt
med til ldggsupplysninga r.

grl-

BRF
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Resultatrdkning

Not

2015-01-01 2014-0L-01.
-20L5-I2-3L -20L4-L2-31.

R6relseintdkter
Nettoomsdttning

8 038 384

7 70L270

Summa r6relseintdkter

8 038 384

7

Riirelsekostnader
Drifts- och fastighetskostnader
dvriga externa kostnader
Persona lkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
a

nldggningstillgd nga r

Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat
Finansiella poster
Ovriga rdnteintdkter och liknande repultatposter
Rdntekostnader och liknande resultNtposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Arets resultat
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-4 066722

-202922
-203792

70L270

-3 825 155
-9L 470

-tLt

408

-1 595 841

-1595842

-6069277
1 959 107

-5 623875
2077 395

27 759
-1 785 485

-2192969

-1757 726

-2 189 0s6

2Lt381

-LLt 66t

2tt 38t

-1L1 661, ^

3

91_3

^
o?

20L5-12-31

20t4-t2-3L

Byggnader och mark

157 547 380

159 110 859

Inventarier, verktyg och installationer

rLs204
L57 662584

1.47 566

L592s8 425

Not

Balansrdkning

TILLGANGAR
Anldggningstil 196ngar
M qteri ella

on

liigg

n i ngstil lg

dnga

r

Summa materiella anldggningstillgingar
Fi na nsiella a n Iiigg ningsti I lg d ng o r
Andra l6ngfristiga vdrdepappersinnehav
Summa finansiella anldggningstil196ngar

Summa anldggningstil196ngar

500

500

500

500

157 663 084

L59258925

28 888

29 848

Omsdttni ngsti I lgi ngar

Kortfristiga ford ri n ga r
Kundfordringar
0vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

1.I642

31.768

159 339

1.62 082

Summa kortfristiga fordringar

199 869

223 698

Kassa och bank

3 294 428

Summa kassa och bank

3 294 428

3 428374
3 428374
3 652072

Kasso och

Su

bank

mma omsdttningstillginga r

SUMMA TILLGANGAR

3 494297

t6tt57

381,

162 910

99

,)

-

BRF
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Balansrdkning

Not

20L5-L2-3L

20L4-L2-3L

94

8tt

426

89 631,426

1"

593

tr2

0

96 404 s38

89 631,426

Balanserat resultat

-4 491805

-2787 032

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

211381,
-4280 424

-L1.1.661
-2 898 693

92L24Lt4

86732733

Ovriga skulder till kreditinstitut

67 904 670

Summa 16ngfristiga skulder

67 904 670

74928236
74928236

283 666

3s0 740

13 319

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapitol
Medlemsinsatser
Fond fdr

yttre underhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Levera ntdrssku lder
Aktuell skatteskuld
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

831612

899 288

L t28597

1 250 028

L6Lt57 38t

1629t0997

89 500 000

89 500 000

Inga

tnga

STALIDA SAKERH ETER ocH ANSVARSFoReIN oeLseR

StHllda sdkerheter

Ansvarsfdrbindelser
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Tilldggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen dr upprdttad ienlighet med 6rsredovis ingslagen och BFNAR 2OO9:L
Arsredovisning i mindre eko nmisko'lfdreningar.
An ldggningstil lgdnga r
Til ld m pade

avskrivningstider:

Byggnader
Ombyggnad
Markanldggning

0,88%
3,33 - LO%

lnventarier

ro -20%

Fond

5%

fiir yttre underhill

Reservering for framtida underh6ll ay foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition p6 basis
av f6reningens underh6llsplan. Avsdftning och iansprAktagande frdn underh6llsfonden beslutas av
stamman.

Nyckelta lsdefinitioner
Nettoomsdttning
Rorelsens huvudintdkter, faktureradp kostnader, sidointdkter samt intdktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intdkter och kostnader, men fdre extraordindra intdkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital ocfi obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt)
procent av balansomslutnine.

Ot

BRF
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Noter

20L5

2014

Arsavgifter, bostdder

s s33 889

5 43251L

Hyror, bostdder

L 327 572

1 570 908

56 148

48 58s

375 050

328 870

745725

320 396

Hyror, lokaler
Hyror, p-plats/garage
Ovriga

intdkter

8 038 384

7

70t270

Drift- och
Fastighetsskotsel och stdd

547 772

465 644

Reparationer

315 753

90292

Underh6ll

223 492

501 533

EI

tt2976

109 596

Uppvdrmning
Vatten

1 255 975

L77 044

0vriga dritfkostnader
Fastighetsforsd kring

0

t

241 579
2L6 452

-r70

4LO

73 046

57 544

Tomtrdttsavgdld

36s 230

368 059

Fastighetsskatt

199 848

195 664

Kabel-TV och breband

3IOO27

306 982

Teknisk forvaltning

103 080

54979

Ekonomisk forvaltning

2L4 439

246714

29 052

3 959

Konsultarvode

Sophdmtning

Styrelsearvode
Sociala avsifter arvoden

588
4066722
139
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3 825 155

20L5

2014

r77 689

130 919

26 LO3

-19 511

203792

BRF

136 568

nL

ao8

at_

ng6ende anskaffningsvd rden bygg./ma rk

L6L92t20L

1.6L92L20L

53s 544

535 544

t62 456745

t6245674s

-3 248028

-L7rr325

-97 858

-7LO87

-L 536 703

-1 536 703

-26776

-26777

-4 909 365

-3 34s 886

L57 547 380

159 110 859

Taxeringsvd rden byggnader

s9 372000

59 372 000

Taxeringsvdrden mark

34 962 000

34 962 000

94 334 000

94 334 000

292206
292206

292206

292206

-L44 640

-1,L2278

-32362

-32362

-177 002

-1,44 640

I

Ingdende anskaffningsvd rde ma rka

nf .

Utgiende acku m. anskaffningsvdrdf n
I

ngiende avskrivningar

Ingdende avskrivningar marka nldggqing

Arets avskrivningar
Arets avskrivninga r

ma rka nldggning

Utgiende ackumulerade avskrivninlar

Utgdende redovisat vdrde

Inventarier

I

ng6ende

a

nskaffningsvd rden

UtgAende acku m. anskaffningsvdrd$n
Ing6ende avskrivninga r

Arets avskrivningar
Utg6ende ackumulerade avskrivnin$ar

Utgiende redovisat vdrde

FdrAndring av eget kapital
BRF

Tempelekot
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tts204

t47 566 o?

Inbetalda

UpplStelse-

Fond yttre

Balanserat

avgifter

underh6ll

resultat

I

Belopp vid 6rets inging

7516t4700

1.41t66726

ljning ldgenheter
Avs. unh fond 2014
Disposition av fg
6rs resultat:
Arets resultat
Belopp vid Srets utging

1 948 300

3 231700

Forsd

o
1,593

-2787

rtz

-r

Arets
resultat

032

593 L12

-Itt66L
77 tLgOOO

Skulder

t7

698426 t593LLz

-11,L66I

-4491

1,1,1,66L

805

211,38t
2Lt 38t

till kreditinstitut

Rdntesats Datum f6r Linebelopp Linebelopp
% rdntedndring 2015-12-3t 20t4-L2-3L
sBAB 20684321

L,65

sBAB 22628089

3,40

2017-09-L3
2016-06-03

sBAB 232L0703

l-,65

2017-09-13

17 500 000

17 500 000

17 500 000

L7 500 000

4 904 670

4928236

SBAB

17 500 000

SBAB

17 500 000

Stadshypotek I25 024

0,81

2018-10-30

17 500 000

125 808

0,50

201,6-It-tO

10 500 000

67904670 74928236
Stockholm den

?rf

200,6

Anne-Grete Sdtre

Ann Pettersson

Richard Johansson

W'WW"

Ake Hermansson

.""-7

/

Monica Rydberg
A

mnats

en

f

r"(

Revlslonsbergttelsen awiker
fiAn standardutformningen.

201,6

Foreningsrevisor
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BoRerrision

Revisionsberiittelse
Tillforeningsstiimman i HSB Bostadsriittsforening Tempelekot i Stockholm, org,nr, 769617-8529

Rapport om Arsredovisn

in

gen

Vi har utfort en revision av drsredovisningen for HSB
Bostadsrdttsforening Tempelekot i Stockholm for 61 201 5

Sfyrelsens ansvar fiir Arsredovisningen
Det iir styrelsen som har ansvaret for att upprdtta en Ars-

redovisning som ger en rdttvisande bild enligt 6rsreflovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer iir
nodvdndig for att upprdtta en 6rsredovisning som inte innehAller
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter
eller

oi fel.

Revisorns ansvar
V6rt ansvar iir att uttala oss om irsredovisningen pi grundval av
vdr revision, Granskningen har utforts enligt god revisionssed, For
revisorn frAn BoRevision AB innebAr detta att denne har utfort
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige, Dessa standarder kriiver att revisorn foljer
yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppnd
rimlig sdkerhet att 6rsredovisningen inte innehiller ytisentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika 6tgtirder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i 6rsredovisningen, Revisorn vSljer vilka dtgdrder som ska utforas,
bland annat genom att bedoma riskerna for vdsentliga felaktigheter
i irsredovisningen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pd
fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som iir relevanta for hur foreningen upprdttar
irsredovisningen for att ge en rdttvisande bild i syftp att utforma
granskningsdtgdrder som iir dndam6lsenliga med hdnsyn till
omstdndigheterna, men lnte i syfte att gora ett uttalande om
effektiviteten i foreningens interna kontroll, En revision innefaltar
ocks6 en utvdrdering av dndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anviints och av rimligheten i siyrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den overgripande presentationen i 6rsredovisningen,
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat dr tillrlckliga och

dndamdlsenliga som grund for vdra uttalanden.

Uttalanden
Enligt v6r uppfattning har drsredovisningen upprdrttpts i enlighet
med drsredovisningslagen och ger en i alla vdsentllga avseenden
riittvisande bild av foreningens finansiella st6llning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassafloden
for 6ret enligt 6rsredovisningslagen, Forvaltningsberdttelsen dr

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

fdrfattningar
Utover vdr revision av Arsredovisningen har vi Aven utfdrt en
revision av forslaget till dispositioner betrtjffande foreningens vinst
eller forlust samt styrelsens forvaltning for HSB
Bostadsrdttsforening Tempelekot i Stockholm for 5r 2015,

$fyrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner
betrtrffande foreningens vinst eller forlust, och det dr styrelsen som
har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrdttslagen,

l?evisorns ansvar
Vdrt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala oss om forslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen
p6 grundval av v6r revision. Vi har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag for virt uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner betrdffande foreningens vinst eller forlust har vi
granskat om forslaget tir forenligt med bostadsriittslagen.
Som underlag for vArt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vAr
revision av Errsredovisningen granskat viisentliga beslut, itgiirder
och forhdllanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon
styrelseledamot dr ersdttningsskyldig mot foreningen, Vi har dven
granskat om ndgon styrelseledamot pd annat sdtt har handlat i
strid med 6rsredovisningslagen eller foreningens stadgar,
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och
iindamdlsenliga som grund for v6ra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att foreningsstdmman behandlar resultatet enligt
torslaget i forvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsf rihet for riikenskapsAret.

dvriga upplysningar
llnligt Arsredovisningslagen ska 6rsredovisningen undertecknas av
samtliga styrelseledamoter, Vid avldmnandet av denna
revisionsberiittelse saknas underskrift av en styrelseledamot,

Stockholm den 10 maj 2016

forenlig med Arsredovisningens ovriga delar,
Vi tillstyrker ddrfor att foreningsstdmman faststdller resultat-

rdkningen och balansrdkningen for foreningen,

Olena Zozulyak

